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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A „The Team of Sharkbait Reef by Sea Life” elnevezésű brit szervezet által 
benyújtott 1537/2010. számú, kb. 112 aláírást tartalmazó petíció a 
cápauszony-leválasztásról (shark finning) 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói a cápauszony-leválasztás kegyetlen gyakorlata ellen tiltakoznak. A 
cápauszony-leválasztás során levágják a cápa uszonyait, az állat többi részét pedig 
visszadobják a tengerbe, a cápa pedig megfullad. Főleg Ázsiában nagy a cápauszony iránti 
kereslet cápauszonyleves készítése céljából, amelynek gyógyító erőt tulajdonítanak. A petíció 
benyújtói szerint a cápák a tengeri ökoszisztéma értékes ragadozói, és a túlhalászás miatt a 
kihalás veszélye fenyegeti őket. Állításuk szerint a cápaállomány egyharmadát fenyegeti a 
kipusztulás és a cápauszony-leválasztásra vonatkozó jogszabályok világszinten az Unióban a 
leggyengébbek. Ezért nyomatékosan kérik, hogy szigorúbb szabályokat vezessenek be a 
cápauszony-leválasztás ellen.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. március 23-án. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

Az 1185/2003/EK tanácsi rendelet minden körülmények között tiltja a cápauszony-
leválasztást (azaz az uszonyoknak még a fedélzeten történő levágását és az állat többi 
részének tengerbe való visszadobását). A cápauszonyoknak a hajó fedélzetén történő 
leválasztását is tiltja. Ennek ellenére a rendelet lehetővé teszi, hogy a rendelkezésektől 
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eltérően a tagállamok „különleges halászati engedélyeket” bocsáthassanak ki olyan 
halászhajók számára, amelyek igazoltan rendelkeznek megfelelő kapacitással a cápa 
valamennyi részének hasznosítására, és amennyiben a cápauszonyok, illetve a cápa egyéb 
részeinek elkülönített, a hajófedélzeten történő feldolgozásának szükségességét indokolták. 
Ezek az engedélyek lehetővé teszik az uszonyok leválasztását a halászhajók fedélzetén abban 
az esetben, ha ezek megfelelnek a velük szemben támasztott szigorú előírásoknak (beleértve a 
cápatetemek tárolására és kirakodására vonatkozó követelményt), amelyek a vonatkozó 
ellenőrzés lehetővé tétele érdekében jöttek létre.

Amikor 2009 februárjában a Bizottság elfogadta a cápákról szóló nemzetközi cselekvési 
tervet, az ellenőrzés fokozása és a cápaállomány fenntartható kezelésének biztosítása 
érdekében a fennálló rendelet módosítását is előirányozta. A módosítási folyamat keretében a 
Bizottság 2010. november 15-től 2011. február 21-ig tartó nyilvános konzultációt folytatott. 

A Bizottság 2011 végéig kívánja benyújtani a rendelet módosításáról szóló jogalkotási 
javaslatát.


